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Θέμα : Ψήφισμα Δ.Σ. Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος σχετικά με το
κληροδότημα Αξελού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. στη συνεδρίαση του της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 αφού ενημερώθηκε
σχετικά με το κληροδότημα Αξελού στο ΤΣΜΕΔΕ και την πρόθεση παραχώρησης του από τον ΕΦΚΑ σε
επενδυτές και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Ο ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, οφείλει να υλοποιήσει άμεσα τον σκοπό της
διαθήκης παραχώρησης του κτήματος στο ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή τη δημιουργία γηροκομείουθεραπευτηρίου στο κτίριο.
- Την δυνατότητα χρηματοδότησης του σκοπού του κληροδοτήματος από το αποθεματικού του πρώην
ΤΣΜΕΔΕ το οποίο μεταφέρθηκε στον ΕΦΚΑ, ώστε να δημιουργηθεί μία απαραίτητη μονάδα
φροντίδας των ηλικιωμένων και σε αδυναμία συνταξιούχων μηχανικών και ταυτόχρονα να
αναδειχθεί και να προστατευτεί ένα πολιτιστικό μνημείο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (έχει
κηρυχθεί διατηρητέο με το ΦΕΚ 4200/Δ 15/5/1987, σελ. 4359, αριθ. κτιρίου 339).
Δηλώνει ομόφωνα:
α) την αντίθεση του με οποιαδήποτε σκέψη ή προσπάθεια «εκμετάλλευσης» του κληροδοτήματος
διαφορετική από τον σκοπό που ορίζει η διαθήκη και καλεί τον ΕΦΚΑ να σταματήσει την εγκατάλειψη και
απαξίωση του κληροδοτήματος.
β) την συστράτευση του συλλόγου σε κάθε πρωτοβουλία του ΤΕΕ σχετικά με την ορθή αξιοποίηση του
κληροδοτήματος.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ.,
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Μπαρδάκης
Πολιτικός Μηχανικός, Δρ
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) είναι ο επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ελλήνων
Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, εδρεύει στην Αθήνα, περιλαμβάνει 20 Τοπικά Τμήματα σε διάφορους Νομούς της Χώρας
και αριθμεί 25.000 μέλη. Είναι ιδρυτικό μέλος του E.C.C.E. (European Council of Civil Engineers - E.C.C.E.) στο οποίο,
διαχρονικά, οι εκπρόσωποι του έχουν επιδείξει σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο.

